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প্রবন্ধ ১ 

সকলের ন্য ূন্তম আয়: চেষ্টা করলে ক্ষতত কী 

সেপ্টের প্রপ্টিেকটি মানুষপ্টক োতরদ্রেীমার ঊপ্টবে  তনপ্টে আোর জনে েরকার যতে েবেজনীন নযেনিম আপ্টের নীতি গ্রহণ 

কপ্টর, েবাইপ্টক প্রতি মাপ্টে তনতেে ষ্ট অপ্টের টাকা সেে, অর্েনীতির ওপর িার কী প্রভাব পড়প্টব? 

মমত্রীে ঘটক 

৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬  

 

 

হাপ্টি হাপ্টি। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বল সযাজনা-র েযচনাে। কলকািা, ১৪ অগস্ট। ছতব: তপটিআই। 

 

গতরপ্টবর আর সয অভাবই র্াক, িার জনে মিতর করা েরকাতর প্রকপ্টের সকানও অভাব সনই। অন্ন, বস্ত্র, বােস্থান, তেশু 

উন্নেন সর্প্টক সপনেন, েব তকছুরই ‘সযাজনা’ আপ্টছ। তকন্তু, সেই সযাজনাগুপ্টলার কুেলী হপ্টে ওঠার পপ্টর্ বাধাও 

তবস্তর। প্রর্মি, সয েুতবধা যার পাওোর নে, সে তেবে সেই েুতবধা পাে, আর েুতবধাগুপ্টলা েরকার যাপ্টের জনে সেে, 

িারা বাে পপ্টড় যাে। তিিীেি, গুপ্টের চুতর হে, তজতনেপত্র নষ্ট হে। বলপ্টিই পাপ্টরন, ঠিক মপ্টিা নজরোতর র্াকপ্টল 

এই  দুই সগাপ্টত্রর েমেো এড়াপ্টনা েম্ভব। তকন্তু, প্রকেগুপ্টলা চালাপ্টনার জনে, নজরোতরর জনে যি সলাকবল প্রপ্টোজন, 

যি টাকা প্রপ্টোজন, িার েংস্থান করাও একটা বাধা। িার পর, এমন প্রকেও আপ্টছ, সযখাপ্টন ভিুে তকর েুতবধা পাে 

মযলি অপ্টপক্ষাকৃি েেলরা— িারা ভিুে তকপ্রাপ্ত পণে বা পতরপ্টষবা অপ্টনক সবতে বেবহার কপ্টর বপ্টল। সযমন, তবদুেপ্টি 

ভিুে তক। 
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োতরদ্র দূরীকরপ্টণর প্রকপ্টের েংস্কার তনপ্টে স্বভাবিই অপ্টনক আপ্টলাচনা আপ্টছ, িকে  আপ্টছ। সযমন, োম্প্রতিক 

অর্েননতিক েমীক্ষাগুতলপ্টি প্রিেক্ষ নগে হস্তান্তপ্টরর তবষেটি সবে গুরুত্ব পাপ্টে। এই পদ্ধতিপ্টি ভিুে তকর টাকা 

েরােতর গতরব মানুপ্টষর বোে অোকাউপ্টে পাঠিপ্টে সেওো হপ্টব। আরও এক ধাপ এতগপ্টেও ভাবপ্টছন সকউ সকউ। 

িাাঁ প্টের মপ্টি, ইউতনভােোল সবতেক ইনকাম বা েবেজনীন নযেনিম আে-ই ভতবষেৎ। এই বেবস্থাে ধনী-েতরদ্র তনতবেপ্টেপ্টষ 

প্রপ্টিেক প্রাপ্তবেস্ক নাগতরপ্টকর বোে অোকাউপ্টে েরকার সকানও েিে  ছাড়াই একটি তনতেে ষ্ট পতরমাণ টাকা পাঠিপ্টে 

সেপ্টব। ভারপ্টি এখন সয নগে হস্তান্তপ্টরর কর্া হপ্টে, িা শুধুমাত্র গতরব মানুপ্টষর জনে। সে সক্ষপ্টত্র স্বভাবিই প্রশ্ন 

উঠপ্টব, গতরব মানুষপ্টক বাছা হপ্টব কী ভাপ্টব? তবতপএল কার্ে  বেবহার কপ্টর? িাপ্টি ঠিক সলাপ্টকর বাে পপ্টড় যাওো আর 

ভুল সলাপ্টকর ঢুপ্টক পড় া, দুই ধরপ্টনর েমেোই তবপুল। কনোটপ্টকর একটি োম্প্রতিক েমীক্ষাে সেখা যাপ্টে, যাাঁ প্টের 

তবতপএল কার্ে  র্াকার কর্া নে, সিমন প্রতি তিন জপ্টন এক জপ্টনর কাপ্টছ তবতপএল কার্ে  রপ্টেপ্টছ, আর যাাঁ রা এই কার্ে  

পাওোর সযাগে, িাাঁ প্টের প্রতি ছ’জপ্টনর মপ্টধে এক জপ্টনর কার্ে  সনই। েবেজনীন নযেনিম আে প্রকে চালু হপ্টল এই 

েমেো র্াকপ্টব না। 

িা হপ্টল, েমেো সকার্াে? 

প্রর্ম েমেো হল, সয সকানও েবেজনীন প্রকপ্টেই খরচ অপ্টনক সবতে। ধরুন তস্থর করা হল, আপ্টের সয অেটি সেপ্টে 

োতরদ্রেীমা তহপ্টেপ্টব তচতিি, প্রপ্টিেক প্রাপ্তবেস্ক নাগতরপ্টকর বোে অোকাউপ্টে সেই টাকা পাঠিপ্টে সেওো হপ্টব। িা 

হপ্টল আর সকউ োতরদ্রেীমার নীপ্টচ র্াকপ্টবন না। এই প্রকপ্টে কি খরচ? তহপ্টেব বলপ্টছ, জািীে আপ্টের ১১ েিাংে। 

অবেে, মার্াতপছু টাকার অে কমপ্টল প্রকপ্টের বেেও কমপ্টব। 

খরপ্টচর অেটা কি বড়? িুলনা করপ্টল সবাধ হে বুঝপ্টি েুতবধা হপ্টব। ৪৭ লক্ষ েরকাতর কমী আর ৫২ লক্ষ 

সপনেনপ্টভাগী (েব তমতলপ্টে সেপ্টের সমাট জনেংখোর ০.৮ েিাংে) মানুপ্টষর জনে েপ্তম সবিন কতমেপ্টনর েুপাতরে 

কাযেকর করপ্টি খরচ হপ্টব সেপ্টের সমাট অভেন্তরীণ উৎপােপ্টনর এক েিাংে। রাষ্ট্রােত্ত বোেগুতলপ্টি মন্দ ঋপ্টণর 

পতরমাণ সেপ্টের সমাট অভেন্তরীণ উৎপােপ্টনর পাাঁ চ েিাংে। েরকাতর তহপ্টেপ্টবই যাাঁ রা সেপ্টের সমাট জনেংখোর ৩০ 

েিাংে, সেই েতরদ্র মানুষপ্টের জনে টাকা খরপ্টচর েমে এই অেগুপ্টলা মার্াে রাখপ্টল গা একটু কম কড়কড় করপ্টব। 

তিিীেি, েবেজনীন নযেনিম আপ্টের মপ্টিা প্রকেপ্টক যতে রাজপ্টকাষ ঘাটতির পতরমাণ অর্বা মযলেস্ফীতির হার না 

বাতড়প্টে চালু করপ্টি হে, িপ্টব এই প্রকপ্টের টাকার েংস্থান করপ্টি হপ্টব কপ্টরর পতরমাণ বাতড়প্টে, অর্বা অনোনে খাপ্টি 

খরচ কতমপ্টে। খরচ কমাপ্টনার উপাে অবেেই আপ্টছ। ভিুে তক খাপ্টি েরকাপ্টরর খরচ হে জািীে আপ্টের ৪.২ েিাংে। 



করোিাপ্টের তবতভন্ন খাপ্টি ছাড় তেপ্টি তগপ্টে েরকার জািীে আপ্টের আরও ৬.৭ েিাংে সখাোে। এই দুই খাি সযাগ 

করপ্টলই িা জািীে আপ্টের প্রাে ১১ েিাংপ্টে োাঁ ড়াে। অনে একটি তহপ্টেপ্টব সেখা যাপ্টে, যাাঁ রা েতরদ্র নন, সকন্দ্রীে ও 

রাজে স্তপ্টরর ভিুে তক  তমতলপ্টে িাাঁ প্টের জনে বেে হে জািীে আপ্টের নে েিাংে। কাপ্টজই, েবেজনীন নযেনিম আে 

প্রকে চালু করার টাকা সয ভারপ্টি আপ্টছ, সে তবষপ্টে সকানও েংেেই সনই। প্রশ্ন হল, মধেতবপ্টত্তর ভিুে তক ছাাঁ টাই 

করার োহে তক রাজননতিক সনিাপ্টের হপ্টব? আোবােী হওোর তবপ্টেষ কারণ সেখতছ না। 

কপ্টরর হার বৃতদ্ধ করার কর্া ভাবা সযপ্টি পাপ্টর তক? সেপ্টের সমাট জনেংখোর ২.৩ েিাংে প্রতি বছর আেকর তরটানে 

োতখল কপ্টরন, তকন্তু আেকর সেন মাত্র এক েিাংে মানুষ। অিএব, আেকপ্টরর মাধেপ্টম ধনীপ্টের সর্প্টক েতরপ্টদ্রর 

তেপ্টক েম্পে বণ্টপ্টনর েম্ভাবনা ভারপ্টি েীতমি। কৃতষ ও অেংগঠিি সক্ষপ্টত্রর উপাজে ন আেকপ্টরর আওিাে না আোর 

ফপ্টল অবস্থা আরও েংকটজনক সর্প্টক তগপ্টেপ্টছ। আন্তজে াতিক স্তপ্টরর েপ্টে িুলনাে ভারপ্টির তনম্ন আপ্টের কর্া মার্াে 

সরপ্টখও বলপ্টি হপ্টে, এ সেপ্টের জনেংখোে করোিাপ্টের অনুপাি মারাত্মক রকম কম। 

তকন্তু এর সকানওটাই অলঙ্ঘ্ে বাধা নে। অপ্রপ্টোজনীে খরচ কমাপ্টনা, করোিাপ্টের েংখো বৃতদ্ধ করা ইিোতে েংস্কার 

সয সকানও উন্নেন কমেেযতচর জনে অর্েেংস্থাপ্টনর সক্ষপ্টত্রই অতি জরুতর কাজ। পতরকাঠাপ্টমা মিতর করপ্টি হপ্টলও টাকা 

প্রপ্টোজন, আবার মানব েম্পে তনমোণ বা চরম োতরদ্র দূরীকরপ্টণর জনেও টাকা চাই। সেই টাকার েংস্থান এই 

েংস্কারগুতলর মাধেপ্টমই হে। রাজস্ব সক্ষপ্টত্র েংস্কার অতি প্রপ্টোজনীে। 

জনধন-আধার-সমাবাইপ্টলর (জোম) মাধেপ্টম তবতভন্ন রাপ্টজে প্রিেক্ষ নগে হস্তান্তপ্টরর কাজ হপ্টে। অপ্টনক সক্ষপ্টত্রই 

তবতবধ েমেোর খবর পাওো যাপ্টে। গতরব মানুষ হেরাতনর তেকার হপ্টেন। েমেোগুপ্টলা অস্বীকার করার নে। তকন্তু, সয 

সকানও পতরবিে প্টনর সক্ষপ্টত্রই স্বেপ্টমোপ্টে েমেো হে। সেই েমেোগুপ্টলা অনতিক্রমে নে। সকউ বলপ্টি পাপ্টরন, হাপ্টি 

নগে টাকা সপপ্টল গতরব িা বাপ্টজ খরচ কপ্টর সফলপ্টব। সক্ষত্রেমীক্ষা ও গপ্টবষণা তকন্তু সে কর্া বলপ্টছ না। 

েবেজনীন নযেনিম আে প্রকেই সহাক বা অনে সকানও উন্নেন কমেেযতচ, িা তনপ্টে আপ্টলাচনা করার েমে কিকগুপ্টলা 

কর্া মার্াে রাখা প্রপ্টোজন। এক, প্রপ্টিেকটি নীতি, কমেেযতচরই তকছু ভাল তেক আপ্টছ, তকছু মন্দ তেকও আপ্টছ— 

কাপ্টজই, শুধুমাত্র একটি েমেোপ্টক িুপ্টল ধরা অর্বা সকানও একটি তবপ্টেষ ভাল তেকপ্টক তনপ্টে মািামাতি করাই সেষ 

কর্া নে। সকান প্রকপ্টে কিটা ভাল আর কিটা মন্দ, িার িুলেমযলে তবচার করপ্টি হপ্টব। দুই, সকানও প্রকেই েবার 

জনে সেরা নে। তবতভন্ন পতরতস্থতিপ্টি, তবতভন্ন জনপ্টগাষ্ঠীর জনে সয আলাো আলাো প্রকে কাযেকর হপ্টি পাপ্টর, সেটা 

মার্াে রাখপ্টি হপ্টব। আপনার হাপ্টির নাগাপ্টল যতে বাজার র্াপ্টক, একমাত্র িপ্টবই নগে হস্তান্তপ্টর আপনার লাভ। 



প্রিেন্ত গ্রামাঞ্চপ্টলর বাতেন্দাপ্টের জনে পপ্টণে ভিুে তকই ভাল। বস্তুি, তবহাপ্টর একটি েমীক্ষা করার েমে সেপ্টখতছলাম, 

যাাঁ রা েহরাঞ্চপ্টল র্াপ্টকন, িাাঁ রা নগে হস্তান্তর চান, আর গ্রামাঞ্চপ্টলর মানুষ পণে চান। 

িৃিীে কর্া হল, েব অেুখ োতরপ্টে সেওোর মপ্টিা সকানও জাদু-োওোই কারও কাপ্টছই সনই। এক এক েমেোর 

এক এক েমাধান। সমপ্টন তনপ্টিই হপ্টব, েবেজনীন নযেনিম আে প্রকেই সহাক বা জোম-এর মাধেপ্টম নগে হস্তান্তর, 

একপ্টো তেপ্টনর কাজ— এই প্রকেগুপ্টলা গতরব মানুষপ্টক োমতেক স্বতস্ত তেপ্টি পাপ্টর, তকন্তু োতরপ্টদ্রর েমেোর সকানও 

েীঘেপ্টমোতে েমাধান করপ্টব না। িার জনে েরকার তেক্ষা, স্বাস্থে, সপোোতর েক্ষিা, এই েব সক্ষপ্টত্র তবতনপ্টোগ, যাপ্টি 

েতরদ্র সেতণর মানুষরা উন্নেপ্টনর সোপান সবপ্টে ওঠার েক্ষমিা অজে ন করপ্টি পাপ্টরন। একই েপ্টে প্রপ্টোজন 

কমেেংস্থান, যা সেই সোপান েৃতষ্ট করপ্টব। িার জনে চাই সবেরকাতর তবতনপ্টোগ বাড়াপ্টনার অনুকূল পতরপ্টবে, যার মপ্টধে 

পতরকাঠাপ্টমা ও প্রোেতনক স্বেিার উন্নতি আবেেক। টতনক সখপ্টল খাতনক বাড়তি েতি পাওো যাে, যার মযলে আপ্টছ। 

তকন্তু িাপ্টি সরাগ োপ্টর না। িার জপ্টনে তচতকৎো চাই। 

েবেজনীন নযেনিম আে প্রকপ্টের মপ্টিা কমেেযতচপ্টক তনপ্টে অপ্টনপ্টকই ভে পান সয এই প্রকে এপ্টল োতরদ্র দূরীকরপ্টণর 

অনে প্রকেগুপ্টলা েব বন্ধ হপ্টে যাপ্টব। িা যতে না হে, িপ্টব এই প্রকপ্টের পপ্টর্ কপ্টেক কেম সেঁপ্টট সেখপ্টল ক্ষতি কী? 

লন্ডন সু্কল অব ইকনতমকে-এ অর্েনীতির তেক্ষক 

 


